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6. Para se inscrever o servidor deverá acessar a intranet, no menu à direita selecione EJUS, após “inscrições/consulta/
certificado” – Ensino à distância (interior), digite seu usuário e senha, selecione o local da aula, escolhendo o segundo item da 
lista de locais “Ensino à distância – EAD” e não a sua comarca.  Selecionar o curso desejado clicando no sinal + (na cor verde) 
ao lado do curso. Assim sua inscrição estará realizada.

7. Os inscritos na modalidade à distância deverão aguardar o login e senha de acesso às aulas, que serão enviados para o 
e-mail institucional.

8. O certificado de frequência/declaração de comparecimento deverá ser entregue ao superior imediato que providenciará os 
ajustes necessários no módulo de frequência, utilizando-se dos códigos 586 - entrada tarde e 587 - saída antecipada.

PROGRAMA 

DATA: 25.02.2015 – quarta-feira
HORÁRIO: 9h às 12h
TEMA: 1 – Princípios Norteadores; 1.1 Legalidade (ou reserva legal); 1.2 Anterioridade; 1.3 Retroatividade da lei penal 

benéfica; 1.4 Humanidade; 1.5 Personalidade (ou responsabilidade pessoal); 1.6 Individualização da pena; 1.7 Intervenção 
mínima; 1.8 Taxatividade; 1.9 Proporcionalidade, 1.10 Vedação da dupla punição pelo mesmo fato; 1.11 Culpabilidade.

PALESTRANTE: Tarcísio dos Santos

DATA: 04.03.2015 – quarta-feira
HORÁRIO: 9h às 12h
TEMA: 2 – Aplicação da lei penal no tempo; 2.1 Alcance da lei penal no tempo; 2.2 Abolitio criminis; 2.3 Vacatio legis; 2.4 

Crimes permanentes/continuados e lei penal benéfica.
PALESTRANTE: Tarcísio dos Santos

DATA: 11.03.2015 – quarta-feira
HORÁRIO: 9h às 12h 
TEMA: 3 – Concepção formal de crime; 3.1 Conceito de crime (conceito material, formal, analítico); 3.2 Diferença entre crime 

e contravenção penal; 3.3 Sujeitos e objetos do crime; 3.4 Classificação dos crimes.
PALESTRANTE: Tarcísio dos Santos

DATA: 18.03.2015 – quarta-feira
HORÁRIO: 9h às 12h
TEMA: 4 – Cumprimento do dever legal e exercício regular do direito; 4.1 Conceitos. 5 – Atuação do Estado; 5.1 Ação penal 

– elementos; 5.2 Noções de execução da pena.
PALESTRANTE: Tarcísio dos Santos

LOCAL: Plenário 10, sala 0-323, localizado no saguão entre as Avenidas B e C do andar térreo do Complexo Judiciário 
Ministro Mário Guimarães - Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313 - Barra Funda – São Paulo/SP.

 

EDITAL

A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES em parceria com a ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA e COORDENADORIA 
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE comunica que estarão abertas as inscrições para o Curso Drogadição e a Rede Sociofamiliar, 
sob a coordenação do Juiz Assessor da Corregedoria Geral da Justiça Paulo Roberto Fadigas Cesar, que será realizado nas 
dependências da Escola Judicial dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rua da Consolação nº 1483, 4º 
andar, no auditório, no período de 10 de fevereiro a 09 de junho de 2015.

PÚBLICO ALVO: Servidores do Tribunal de Justiça

VAGAS OFERECIDAS: 

150 (cento e cinquenta) vagas para a modalidade presencial
400 (quatrocentas) vagas para a modalidade à distância (acesso em tempo real – online).

Haverá emissão de Certificado de conclusão de curso àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) 
de frequência.

PERÍODO DE INSCRIÇÕES - de 14 de janeiro a 02 de fevereiro de 2015.

Para se inscrever, os interessados deverão acessar o link da Ejus, através da intranet em SAIBA SOBRE, ou pelo site do 
Tribunal de Justiça na aba SERVIDOR.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

1. A inscrição do candidato importará o conhecimento de todas as instruções, tais como se acham estabelecidas neste 
Edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

2. Os funcionários do Tribunal de Justiça deverão observar as normas contidas na Portaria Conjunta nº 01/2012, publicada 
no DJE em 28/09/2012, págs. 1 a 4 e alteração publicada no DJE em 01/02/2013, pág. 1.
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3. Os alunos inscritos na modalidade a distância desde já ficam cientes de que não será computada a frequência para 
aqueles que acessarem o curso através de smartphones.

4. O acesso/frequência ao curso oferecido na modalidade de ensino à distância (EAD), deve se dar nas dependências do 
tribunal, permitido o uso de computadores/equipamentos da unidade de trabalho. 

5. O servidor inscrito para o curso na modalidade EAD deve se programar para o momento da transmissão. Recomenda-se 
ligar a máquina com antecedência de 30 minutos antes do início da aula. 

6. Para se inscrever o servidor deverá acessar a intranet, no menu à direita selecione EJUS, após “inscrições/consulta/
certificado” – Ensino à distância (interior), digite seu usuário e senha, selecione o local da aula, escolhendo o segundo item da 
lista de locais “Ensino a distância – EAD” e não a sua comarca.  Selecionar o curso desejado clicando no sinal + (na cor verde) 
ao lado do curso. Assim sua inscrição estará realizada.

7. Os inscritos na modalidade à distância deverão aguardar o login e senha de acesso às aulas, que serão enviados para o 
e-mail institucional.

8. O certificado de frequência/declaração de comparecimento deverá ser entregue ao superior imediato que providenciará 
os ajustes necessários no módulo de frequência, utilizando-se dos códigos 586 - entrada tarde e 587 - saída antecipada, 
salientando que referidos códigos somente poderão ser utilizados quando do registro do ponto biométrico pelo servidor.

PROGRAMA

DATA: 10.02.2015 (terça-feira)
HORÁRIO: 13h às 17h
TEMAS: Epidemiologia do uso de drogas no Brasil e no mundo. Aspectos gerais da Dependência Química. Conceito de 

droga e padrões de uso (intoxicação aguda, uso crônico, uso nocivo, dependência e abstinência). Os principais quadros clínico-
psicopatológicos decorrentes do uso das diversas drogas – descrição, tipos e efeitos.

PALESTRANTE: Danilo Polverini Locatelli

DATA: 24.02.2015 (terça-feira)
HORÁRIO: 13h às 17h
TEMAS: Importância da detecção precoce – Intervenções breves. Abordagens terapêuticas do usuário de crack e outras 

drogas: atenção integral. Prevenção ao uso de drogas.
PALESTRANTE: A confirmar

DATA: 10.03.2015 (terça-feira)
HORÁRIO: 13h às 17h
TEMAS: A Política Nacional sobre Drogas (PNAD) e a Política Nacional sobre o Álcool (PNA). Políticas setoriais de saúde e 

de assistência social. Matriciamento, interdisciplinaridade e integralidade na assistência ao usuário de drogas.
PALESTRANTE: Solange Aparecida Nappo

DATA: 24.03.2015 (terça-feira)
HORÁRIO: 13h às 17h
TEMAS: Interfaces das políticas setoriais de saúde, saúde mental e de álcool e outras drogas com a de assistência social. 

Drogas e a Interface com a Justiça, Direitos Humanos e Descriminalização.
PALESTRANTE: Arthur Pinto Filho

DATA: 07.04.2015 (terça-feira)
HORÁRIO: 13h às 17h
TEMAS: Modelos de política pública (diferenças entre os entes municipal, estadual e federal). Rede de atenção: SUS (PSF, 

NASF, CAPS, HG), SUAS (CRAS, CREAS) e suas inter-relações.
PALESTRANTE: A confirmar

DATA: 28.04.2015 (terça-feira)
HORÁRIO: 13h às 17h 
TEMAS: Adolescência: características e situação de vulnerabilidades relacionadas ao uso de drogas. O adolescente autor 

de ato infracional e o uso de drogas.
PALESTRANTE: A confirmar

DATA: 12.05.2015 (terça-feira)
HORÁRIO: 13h às 17h
TEMAS: Violência e a interface com uso de drogas. Crianças e adolescentes em situação de rua, reinserção social, geração 

de renda, moradia e trabalho.
PALESTRANTE: A confirmar

DATA: 26.05.2015 (terça-feira)
HORÁRIO: 13h às 17h 
TEMAS: Vínculos e dinâmicas familiares de risco. Abordagem dos familiares do usuário de drogas. Redes de apoio social e 

reinserção social do usuário de drogas.
PALESTRANTE: A confirmar
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DATA: 09.06.2015 (terça-feira)
HORÁRIO: 13h às 17h
TEMAS: Violência de gênero, abuso físico, sexual e dependência de drogas.
PALESTRANTE: Luciana Cristina Escudero

LOCAL: Rua da Consolação nº 1483, 4º andar, no auditório. 

EJUS

ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES

REALIZAÇÃO:

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

COORDENADORIA DE APOIO AOS SERVIDORES - CAPS

Local: “Sala do Servidor”
Fórum João Mendes Junior
Praça João Mendes, s/n, 16º andar, sala 1629. Transmissão às comarcas do interior (relação das comarcas 

participantes na página de inscrições – link da EJUS).

Programação:

Dia 03.02.2015 (3ª feira)

Horário: das 10 às 12 horas

Tema: LINGUAGEM CORPORAL E MENTIRA: COMO IDENTIFICAR MENSAGENS NÃO VERBAIS
 
Palestrante: PAULO SERGIO DE CAMARGO – Mestre, escritor, especialista em Linguagem não verbal e RH, professor 

universitário, grafólogo, consultor de empresas nacionais e multinacionais. Coronel do Exército Brasileiro. Palestrante 
internacional: Argentina, Chile, Espanha, México. Único brasileiro com o título de Professor de Grafologia do Colégio Binet da 
Argentina. Membro de Honra da “Agrupación Grafoanalistas Consultivos en España” (Barcelona) e da SOBRAG, Sociedade 
Brasileira de Grafologia. Membro de Honra da Sociedade Mexicana de Grafologia – Sociedade Espanhola de Grafologia.  
Grafólogo com maior número de livros publicados a respeito de grafologia no continente americano.

INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser feitas pelo próprio interessado, por meio da intranet, pelo link da EJUS.
Poderão ser efetuadas inscrições para uma ou mais aulas na mesma oportunidade, sendo limitadas a até 3 servidores do 

quadro funcional de cada unidade. 
Ao servidor inscrito será relevado o atraso de até 60 minutos para a entrada ao serviço, a contar do término da aula - 

constante no comprovante de participação, conforme determinação da E. Presidência. 
Não serão pagas diárias ou ressarcimentos de quaisquer naturezas. 
Eventual ausência do servidor deverá ser justificada até dois dias úteis subsequentes ao dia da aula por intermédio dos 

e-mails de contato.
A falta injustificada acarretará o cancelamento automático das inscrições já realizadas para as próximas aulas.
Aos participantes será fornecido certificado eletrônico.
Dúvidas poderão ser dirimidas por e-mail.
E-mails de contato:
ejus.capital@tjsp.jus.br
ejus.interior@tjsp.jus.br


